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Ο Δήμος Ηρακλείου 

προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν4412/16 και υπό τις 
προϋποθέσεις του νόμου αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την 
ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την αντιδιαβρωτική προστασία της παράκτιας ζώνης της 
παλιάς Ηλεκτρικής», με προεκτιμώμενη αμοιβή 72.222,35 € (με Φ.Π.Α.), η οποία χρηματοδοτείται από 
Ίδιους Πόρους του  Δήμου Ηρακλείου (ΚΑ: 30-7412.260). 

1. Η εκτιμώμενη αρχική αξία της σύμβασης, με βάση τα συμβατικά τεύχη, ανέρχεται σε 58.243,83 € (χωρίς 
Φ.Π.Α. 24% ) και αναλύεται ως εξής: 

 30.378,13€ για μελέτη κατηγορίας [11] - (με ΤΔ-ΣΑΥ-ΦΑΥ-Ακτομηχανική) 

 8.806,24 € για μελέτη κατηγορίας [27] 

 1.762,53 € για μελέτη κατηγορίας [21] 

 9.699,91 € για μελέτη κατηγορίας [16] 

και 7.597,02 € για απρόβλεπτες δαπάνες . 

Η μελέτη κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV:71300000-1 - 
Υπηρεσίες Μηχανικού 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
στην ιστοσελίδα (http://www.heraklion.gr) της αναθέτουσας αρχής, εκτός του εντύπου της οικονομικής 
προσφοράς, το οποίο σφραγισμένο θα χορηγείται μετά από υποβολή του οικονομικού φορέα σχετικής 
αίτησης στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό: Δ/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου 
Ηρακλείου, Τμήμα Προστασίας & Ανάδειξης Παλαιάς Πόλης Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών, Ταχ. 
Δ/νση: Διονυσίου 13Α, Ν. Αλικαρνασσός, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71601, Τηλ. : 2813-409845, 843, e-mail: 
tavernarakis@heraklion.gr, nikolidaki-k@heraklion.gr. Πληροφορίες: Γιώργος Ταβερναράκης, Κάλλια 
Νικολιδάκη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα 
γραφεία της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να 
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.  

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/09/2021, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 και ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 
01/10/2021, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 
ενδιαφερομένους σε έντυπη μορφή, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της διακήρυξης. 

4. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής», που θα προκύψει από τη στάθμιση της βαθμολογίας των Τεχνικών 
Προσφορών και των Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζόμενων που δεν αποκλείστηκαν, βάση των 
άρθρων 17, 18, 19, 20, 21 και 22 της διακήρυξης. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της 
παρούσας   και που είναι εγκατεστημένα σε:  
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,  
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης . 
Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης . 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 
περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω 
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών 
ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. 

6. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά του, σύμφωνα με όσα απαιτεί η Αναλυτική 
Διακήρυξη της Μελέτης. 

7. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες 
από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου 
ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες. 

8. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού Χιλίων Εκατόν 
Εξήντα Τεσσάρων Ευρώ και Ογδόντα Οκτώ Λεπτών (1.164,88 €). Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να 
απευθύνεται στο Δήμο Ηρακλείου και να ισχύει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες και τριάντα (30) ημέρες, 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

9. Προδικαστικές Προσφυγές κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 6 
της Διακήρυξης. 

10. Η μελέτη έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί 
από Ίδιους Πόρους με ΚΑ 30-7412.260. 

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

 
 
 
 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,  
Πρασίνου & Καθημερινότητας 

 

 

Ιωάννης Αναστασάκης 

 

 

 


